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การศึกษาเป็นสิ่งสําคัญของชาติและสังคม ชาติไหน ประเทศไหน มีการจัดการศึกษาที่ดี
ประชาชนได้รับการศึกษาย่อมทําให้ประเทศมีความเจริญรุง่ เรืองตามไปด้วย อย่างไรก็ดี การจัดการศึกษาที่
ดี มิใช่ทําให้คนมีความรู้ ความสามารถทางวิชาการเท่านั้น แต่ยังต้องปลูกฝังให้คนในประเทศมีคุณธรรม
ควบคู่ไปด้วย จึงจะทําให้ประเทศและสังคมมีความสุขอย่างแท้จริง
ใน “แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559” (สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2553) มีวัตถุประสงค์ให้มกี ารพัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุลเพื่อเป็นฐานหลักของการ
พัฒนา สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ รวมทัง้ พัฒนาสภาพแวดลอ้ มข
องสังคมเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาคน สร้างสังคมคุณธรรม ภูมปิ ัญญา และการเรียนรู้ มีการเน้นประเด็น
“คุณธรรม” ในหลายข้อ คือ วัตถุประสงค์ 1 แนวนโยบายข้อ 1.2 “ปลูกฝังและเสริมสร้างให้ผเู้ รียนมี
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม มีจติ สํานึกและมีความภูมิใจในความเป็นคนไทย มีระเบียบวินัย มี
จิตสาธารณะ คํานึกถึงประโยชน์สว่ นรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข และรังเกียจการทุจริต ต่อต้านการซือ้ สิทธิ์ขายเสียง”
วัตถุประสงค์ 2 สร้างสังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม ภูมปิ ัญญาและการเรียนรู้ แนวนโยบายข้อ
2.1 “ส่งเสริมการจัดการศึกษา อบรม และเรียนรูข้ องสถาบันศาสนา และสถาบันทางสังคม ทัง้ การศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย” และข้อ 2.2 “ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายภูมิ
ปัญญา และการเรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม พลศึกษา กีฬา เป็นวิถชี วี ติ อย่างมีคุณภาพและ
ตลอดชีวิต” นอกจากนั้น “เป้าหมายเชิงคุณภาพ” เมื่อสิ้นสุดแผนฯ ในปี 2559 ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนใน 2
ข้อคือ
ข้อที่ 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข มีความรูเ้ ชิงวิชาการและสมรรถนะทางวิชาชีพ มี
คุณธรรม จริยธรรม ใฝ่เรียนรู้ และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ดํารงชีวติ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีความสุข มีสุขภาพทัง้ กายและใจที่สมบูรณ์ สามารถประกอบอาชีพและอยูร่ ่วมกับผูอ้ น่ ื
ได้อย่างมีความสุข เพื่อเป็นเป้าหมายและฐานหลักของการพัฒนาประเทศ
ข้อที่ 2 สังคมไทยเป็นสังคมแห่งคุณธรรม ภูมปิ ัญญาและการเรียนรู้ มีการสร้างองค์ความรู้
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทรัพย์สนิ ทางปัญญาเพื่อการเรียนรู้ นําไปสูส่ ังคมแห่งการเรียนรูอ้ ย่างยั่งยืน มีสุข
ภาวะ ประชาชนอยูร่ ว่ มกันอย่างสันติสุขและเอื้ออาทร ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาตลอดชีวติ
อย่างมีคุณภาพ

ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 – 2559 มีจุดเน้นในการสร้างคนและ
สังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ต้องการปลูกฝังให้คน เป็นคนดี และคนเก่ง มิใช่เป็นเพียง “คนเก่ง” เพียง
อย่างเดียวเหมือนสมัยก่อน ซึ่งสอดคล้องกับความหมายของคําว่า “คุณธรรม” ที่หมายถึง สภาพคุณงาม
ความดี (สุวมิ ล ว่องวาณิช และคนอื่น ๆ 2552, หน้า 11) ดังนัน้ การปลูกฝังด้านคุณธรรม จึงหมายถึง การ
ปลูกฝังให้คนเป็นคนดีนั่นเอง
จากการวิจัย “โครงการเร่งสร้างคุณลักษณะที่ดขี องเด็กและเยาวชนไทย” (สุวมิ ล ว่องวาณิช และ
คนอื่น ๆ, 2552) ได้เน้นการพัฒนาคุณธรรมแก่เด็กและเยาวชนไทย รวม 4 ด้าน คือ
1. คุณธรรมที่เป็นปัจจัยแรงผลักดัน ประกอบด้วย ความขยันหมั่นเพียร ความอดทน ความสามารถ
พึ่งตนเอง และการมีวนิ ัย
2. คุณธรรมที่เป็นปัจจัยหล่อเลี้ยง ประกอบด้วย ฉันทะ สัจจะ ความรับผิดชอบ ความสํานึกใน
หน้าที่ และความกตัญญู
3. คุณธรรมที่เป็นปัจจัยเหนี่ยวรั้ง ประกอบด้วย ความมีสติและรอบคอบ และความตัง้ จิตให้ดี
4. คุณธรรมที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ประกอบด้วย ความเมตตา ความปรารถนาดีตอ่ กัน ความ
เอือ้ เฟ้อื ต่อกัน ความไม่เห็นแก่ตัว ความไม่เอารัดเอาเปรียบผูอ้ ื่น และความอะลุม้ อล่วยถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน
คุณธรรมทัง้ สี่ดา้ นนี้ เป็นเพียงคุณธรรมส่วนหนึ่งที่สามารถพบเห็นได้ในชีวติ ประจําวัน แท้ที่จริง
แล้วอาจมีคุณธรรมอื่น ๆ อีกมากมายที่ปรากฏอยู่ในโลก อย่างไรก็ดี หากบ้าน วัด และสถานศึกษา ได้
ปลูกฝังคุณธรรมทัง้ สี่ดา้ นข้างต้นแก่เด็กและเยาวชนแล้ว สังคมก็จะเกิดคนดีขนึ้ ในบ้านในเมืองอีกมากมาย
มหาศาลทีเดียวเพียงแต่ว่า ผู้ใหญ่ ผู้ที่ต้องการปลูกฝัง “คุณธรรม” ให้แก่เด็กและเยาวชนดังกล่าว ได้
ปฏิบัตติ นเป็น “ผู้มคี ุณธรรมอย่างแท้จริง” แล้วหรือยัง
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